
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



DENÍČEK 
 

16.-17.5.2020    JAK SE DO LESA VOLÁ… 
 

…tak se z lesa ozývá! Tentokrát se z lesa ozval hajný, jestli mu trochu nepíchnem a 
nepomůžem s úklidem. A my že jo! A tak se nás v sobotu a neděli pár na Ovčáku sešlo a 
udělali jsme v tom kousku lesa pěknou paseku. Na vytvoření kladného vztahu hajného k naší 
orientační skupince, případně k Pohárku, který zde někdy budeme pořádat, se podíleli: Eva a 
Jirka Bartákovi (v neděli), Eva, Katka a Ruda Kaškovi, Míra Kavalek, Oli a Karel Luskovi 
s vnučkou, Pavla a Milan Pavlíkovi, Kačka Straková s mamčou a kamarádkou, Zuzka 
Šaffková a Pavluška a Kryšpín Vokálovi (všichni v sobotu) – výborná parta HIC. 
 

    
 
 Před pár hodinami to tu vypadalo trošku jinak… 
 
 

5.-6.6.2020    STAVBA KRČKOVIC  
 

Turnováci se tentokrát rozhodli zvládnout tento nelehký úkol vlastními silami, a tak si na 
to nechali rezervu dvou dní. Akce proběhla v pořádku a dle doslechu stavební dozor prováděli 
Jiřík Nový s Kolouškem, Markéta Pavlíková a Vendy Růžičková.  

 
 
 

6.6.2020    BĚHEJ S MAPOU – TJ TATRAN JABLONEC – BĚLÁ 

POD BEZDĚZEM – VRCHBĚLÁ  
 

Nevím, jak ostatní orientační běžci, ale já jsem už v dubnu byla nesvá, že jsou zrušené 
všechny závody pro nás milovníky lesa a mapování. Velikou radost mi tedy udělal závod Běhej 
s mapou. Původně jsem měla jet s Karlem, ale tomu to nějak nevyšlo. Našla se dobrá duše - 
Zdeněk Kadavý, který jel místo něho - Zdeňku děkuji, a protože jeho Eva jet nechtěla, mohla 
jsem se zúčastnit já - Evo děkuji.  



Ve Vrchbělé jsem nikdy nebyla, a tak mě velmi překvapilo hezké prostředí, skvělé 
cyklostezky, dobré zázemí tohoto místa. Závody, tak jak mě všichni znáte, nehrotím, běhat mi 
nejde, ale les a kontroly miluji a moc jsem se těšila na všechny kamarády, které jsem tak dlouho 
neviděla. 

Mapa byla 1 : 7 500 a převýšení 40 m. Co jsem si já, dýchavičná, mohla přát více. 
Počasí bylo akorát, chvílemi drobný deštík nevadil. Krásně jsem si zamapovala v prostoru, kde 
na loukách byly malé remízky, a protože za celou svou závodnickou éru neudělám bez buzoly 
ani krok, tak jsem docela hezky všechno našla. Je pravda, že i některé kolegyně jsem viděla, 
ale to byl pro mne bonus, že se pohybuji správným směrem. (No abych je neviděla, když jsem 
šla skoro první). Do cíle jsem dorazila spokojená a výsledek mě více než překvapil. Umístění 
uprostřed závodnic, to se mi jen tak nestane. 
A na závěr skvělé pivo, povídání s Evou Kaškovou, Zdeňkem Kadavým v klidu bez pospíchání. 
Když pak přišli ještě další naši orienťáci, musela jsem se rozloučit, protože slyším a rozumím 
jen ve skupině do 5 osob. Ale to nevadí, závody splnily mé očekávání a těším se na další, 
jejichž převýšení bude okolo 50 m. 

    Oli Lusková  

 
 

7.6.2020    PEKKOMILA – OK JISKRA NOVÝ BOR – PRYSK – 

ŠENOVSKÝ VRCH  
 

7. 6. se konal 10. ročník Pekkomily, na který jsem se nejprve s nechutí, ale nakonec 
s radostí, že po dlouhé době pojedu na nějaké závody, přihlásila. Spolu s Bárou Lipenskou a 
Karlem Březinou jsem tvořila štafetu Vyhaslé naděje v kategorii dorostenci, ve které byly včetně 
nás dokonce čtyři štafety. Ještě je potřeba zmínit, že jsme nejprve byli náhradníci a vůbec 
neměli běžet. 

Ráno v den odjezdu jsem si dobalila poslední věci a vydala se ven čekat na odvoz 
v podobě Evy Lipenské. Za převážného ticha v autě jsme dojeli na místo, vystoupili jsme a 
připojili se ke skupince ostatních Chrastaváků. Shlédli jsme ukázkovou předávku a já už jsem 
za nedlouho stála na startu s mapou před sebou a čekala na start. Odstartováno a my v chumlu 
vyběhli vstříc mapovému startu, který nás čekal až nahoře na kopci. První kontrolu jsem zkazila 
a hledala ji úplně jinde, takže moje motivace mě opustila hned ze začátku. Zbytek závodu už 
jsem pak zaběhla celkem bez chyb, ale pomalu, takže mě ani nepřekvapilo, že jsem doběhla 
poslední z kategorie. Naštěstí Báře a Karlovi se dařilo mnohem více a vytáhli to na druhé místo. 
Počkali jsme na vyhlášení, kde nás stejně nevyhlásili, zatleskali ostatním a vydali se domů. 
Cesta proběhla v pořádku. Nakonec jsme nezakotvili v půlce kopce a na benzínku jsme to stihli, 
takže jsme domů dojeli. 

     Sofi Tomanicová  

 



10.6.2020    OB S IT – SLAVIA LIBEREC ORIENTEERING – 

LIBEREC-VESEC – ŠPIČÁK  
 

Dne 10.6.2020 jsme jeli na mapový trénink do Liberce. Mapový trénink byl speciální tím, 
že jsme měli na zádech GPS. Každý z nás dostal jednu GPS, kterou jsme si připnuli na záda. 
Poté jsme vyběhli do terénu. Terén byl hezký, ale vysoká tráva znepříjemňovala běh. Až na dvě 
chyby jsem závod oběhl bez větších problémů. V cíli pak bylo vidět, jak každý z nás běžel a 
jaké chyby udělal. Ale celkově se mi to velmi líbilo a jsem rád, že jsem tam jel.  

Karel Březina 
 
 

20.-21.6.2020    MISTROVSTVÍ ČR V MTBO NA KRÁTKÉ TRATI + 

ČESKÝ POHÁR MTBO – OK JISKRA NOVÝ BOR – STVOLÍNKY – 

BABYLON, KOZELKA  
 

20. a 21.6.2020 se konaly MTBO závody ve Stvolínkách za 
Českou Lípou. Pořadatel byl orientační klub OK JISKRA NOVÝ BOR. 
Já jsem jel poprvé kategorii M14. V sobotu se jelo mistrovství ČR v 
MTBO middle a v neděli pohárový long. 

První den v sobotu byl start daleko, cca 6 kilometrů. Na start jel 
se mnou táta. Ale než jsme na start dojeli, tak jsem spadl a narazil 
jsem si ruku a bok. Bolelo to tak moc, že mě táta dovedl k sanitce, co 
tam stála u startu a tam mi to záchranáři ochladili a zavázali. Potom 
jsem jel zpátky na shromaždiště. Sobotní závod jsem tedy nejel, ale 
táta skončil na čtvrtém místě a mamka na osmém. 

V neděli mě rodiče přinutili, abych závod alespoň zkusil. Start byl asi 0,5 kilometru, 
tentokrát jsem si nic neudělal. Jakmile jsem odstartoval, odbočil jsem po špatné cestě a už na 
jedničku jsem ztratil přes 6 minut. Pak jsem ještě udělal dvě větší chyby, ale hlavně se mi jelo 
špatně, pomalu jsem mapoval a bolela mě ta ruka, kterou jsem si narazil. Nakonec jsem se 
umístil na desátém místě. Táta dojel na 6. místě a mamča skončila sedmá. 

Doufám, že příští závody se mi vydaří lépe.       

  Tomáš Polák 
 
 

27.6.2020    BĚHEJ S MAPOU – TJ TATRAN JABLONEC – 

TANVALD – TANVALDSKÁ KOTLINA  
 
Dne 27.6. jsem se zúčastnila závodu Běhej s mapou, které se konaly v Tanvaldu. 
Den před závodem, když mi mamka ukázala popisky, tak jsem myslela, že se v životě 

nemůžu vrátit s takovým počtem kontrol. Ale nic, vrátila jsem se, i když nejlepší závod to 
opravdu nebyl. Skončila jsem nakonec 6. 

Když jsem vyběhla a uviděla mapu s takovou spoustou kontrol, tak jsem málem upadla.  
Doběhla jsem na 1., 2., 3. kontrolu, a pak to přišlo. 4., 5. už trochu mimo, 6. šla dost napřímo, 
ale 7. to byl boj. Jeden kámen nic, druhej kámen nic, třetí taky nic a čtvrtej konečně trefa. 
Oběhla jsem další tři kontroly a přišel delší postup. No, na začátku dobrej byl, ovšem pak směr 
ztratil. Orazím tu kontrolu a běžím ke kameni, když na mě najednou volají 2 holky: "Nevíš, kde 
je 96?" a odbíhají od kamene. Tak si říkám, tam to tedy nebude, když odtamtud jdou, no, a 
samozřejmě, že tam mrška byla. Tak jsem byla naštvaná, ale co už se dalo dělat.  
Proběhla jsem další kontroly a před pár posledními, jsem se nechala znervóznit fanděním a 
přišly další chyby. Orazila jsem cíl a byla jsem ráda, že jsem konečně zpět. 



Byly to opravdu výživné a naučné závody hlavně pro ty, co zjistili, že olivově zelená je 
zakázaný prostor. :) 

       Barča Lipenská 

 
 

19.-21.6.2020    SOUSTŘEDĚNÍ SCD JO – POSLŮV MLÝN, DOKSY  
(Využito příspěvku Marušky Šestákové) 
 

Ráno v sobotu 20.6. jsme se probudili do deštivého dne. Kvůli dešti jsme nemohli jít na 
rozcvičku, což někteří z nás velice ocenili. Po snídani následoval sprint, ve kterém se ne úplně 
každému podařilo vyhnout olivově zelené, tedy soukromému pozemku, na který je vstup pro 
běžce zakázán. Počasí se odpoledne vyjasnilo, tudíž jsme si mohli zaběhnout štafety v dobře 
průběžném lese a podívat se k pár krásným vyhlídkám, na které jsme se po tréninku ještě 
vydali kochat výhledem. Sobotu jsme zakončili mini štafetami, které se běžely po rozlehlém 
areálu kempu. 
 
Naše barvy zastupovala Barča Lipenská. Kromě uvedených tréninků se ještě běžel scorelauf, 
nočák a azimuty. 
 

 
 
 

22.6.2020    POSLEDNÍ JARNÍ TRÉNINK  
 

Tréninky venku s mapou jsme měli plánované, jako každý rok, od dubna. Ale mrcha virus 
to chtěl jinak. Místo tréninků s mapou jsme s Evou usedly k počítači a v potu tváře vytvářely 
teoretické „úkoly“ pro vás všechny – opakování mapových značek, piktogramů, vrstevnic apod. 
formou testů a kvízů. Měly jsme dobrý pocit, že se nám vedlo dobře (některé nápady od nás 
převzali autoři metodických listů OB) a tak jsme se ani nepídily po tom, jestli se vůbec někdo 
z OK CHA našimi výtvory zabýval. To abychom si dobrý pocit nepokazily. A tak hned, jak to 
bylo možné, jsme opustily teoretickou přípravu a vrhly se na přípravu tréninků venku.  

Hned první trénink se nám moc nevydařil. Lilo. Lilo jako z konve a na trénink mladších 
přišli 3 holky. Starší jsme odvolaly. Ale druhý trénink byl fajn. Na Bedřichovce svítilo sluníčko a 
sešlo se hodně zájemců o pohyb. Další pondělí jsme už vyrazili vlastním autobusem. Byli jsme 
v areálu Vesec a trénink měl být sprintový. A byl, protože pršelo. Lilo opět jako z konve, ale 
jelikož někteří pochopili, že OB se běhá za každého počasí, bylo nás taky docela dost. Zbylé tři 



lesní tréninky na mapách Palouček, Kantůrčice a Písková věž proběhly za slunečného počasí a 
slušné účasti.  

Uteklo to - a byl tu poslední předprázdninový trénink, opět na hřišti u školy ve Školní ulici. 
Bylo hezky, dětí i rodičů přišlo hodně. Bylo připravené ohniště na opékání buřtíků a nějaké pití 
pro dodržení pitného režimu. Kromě toho, byl to přece trénink, si děti i rodiče zaběhali při plnění 
připraveného úkolu. Ten spočíval v překreslování kontrol zakreslených v mapě do mapy čisté. 
Aby to nebylo tak jednoduché, byla čistá mapa na jedné straně hřiště a mapy se zakreslenými 
kontrolami na straně druhé. Úkol plnili ve dvojicích a měřil se čas potřebný ke splnění zadání. 
Všichni překreslili všech 20 kontrol, nikdo to nevzdal. A pak už se jen povídalo, jedlo, hrálo 
Palermo, viselo na posilovacích strojích, střílelo na koš, házelo míčem, koupalo v provizorním 
bazénu (plachta na doskočišti pro skok daleký, naplněná dešťovkou), atd, atd…. 

Nakonec jsme si popřáli krásné prázdniny a rozešli se domů. 
PS.: Ještě něco. Děkujeme Bartákům, Ivanu Vydrovi, Ševčíkům, Pavlíkům, Vokálům mladším, 
Kašíkovi a Kryšpínovi za pomoc při trénincích a jejich přípravě a všem, kteří nám v lese 
pomáhali se začátečníky. 

 Pavluška Vokálová     

 
Nejmladší účastník posledního tréninku 

 
 

DALŠÍ ČINNOST TELEGRAFICKY  
 
▄ Vše je relativní. Číslo 135 už neplatí, je nás 136. Do klubu přišel dodatečně 

zaregistrovaný Dominik Žák, který rozšířil dětskou skupinu. Tak ať se mu mezi námi líbí. 
 
▄ Mapové tréninky díky zdravotní kalamitě byly odsunuty, přesto se jich pár v květnu a 

červnu po uvolnění stihlo, dokonce jsme i využili autobus značky Šimon. 
 
▄ Někteří Klubáčci a Klubačky využili i nabídky mapových tréninků v nejbližším okolí 

z nejbližších klubů.  
 

 



ZPRÁVIČKY  
 

GRATULACE 
 
Jedna velká radost na začátku: 
 
Ahoj klubáčci, 
s radostí oznamujeme, že o registračku CHA2000 se 16. 05. 2020 v 9 hodin ráno v jablonecké 
porodnici přihlásil Matěj Kubát (3,1 kg/ 47 cm). Všichni tři aktéři na startu obstáli, daří se jim 
dobře a těší se brzy naviděnou! 
 

Matěj, Janča a Pája Kubátovi 

 
 

I my se těšíme na brzké shledání kdekoli, hlavně v plném zdraví bez roušek a rozestupů. 
 
A teď jsou na řadě ti, co se narodili o něco dříve: 
 
5.8.  Věrka Bradnová  
5.8.  Jarda Polák  
6.8.  Pavel Gorčica 
8.8.  Ruda Kaška 
19.8.  Bětka Legátová 
 
2.9.  Vojta Vokál 
3.9.  Vašek Bradna 
5.9.  Vojta Tůma 
11.9.  Adélka Schröterová 
13.9.  Štěpka Diener    
21.9.  Honza Štverák  
21.9.  Verča Šulcová 
26.9.  Eva Lipenská 
27.9.  Eva Kašková 
27.9.  Dan Vejstrk 
28.9.  Jáša Krtička 
30.9.  Honza Štěrba 
30.9.  Kuba Tuček  
 

Kulatiny současně oslaví Věrka, Jarda a Ruda v srpnu a Vašek, Adélka a Jáša v září. 
Všem děkujeme za naplnění této rubriky a přejeme hlavně to zdravíčko. 



AUTOR OBÁLKY  
 

Využívám ještě jeden obrázek ze zásobárny, ale ten už je poslední. A tak netrpělivě 
očekávám další kresbičky, nejlépe na A4 na výšku, v sytých barvách. A kdo je autorem té 
dnešní obálky? Jmenuje se Jannik Diener a bydlí kousek nad Žitavou. Ani korona nezpůsobila, 
aby se mu nepodařilo propašovat obrázek přes ostře hlídanou hranici. Díky!  
 
 

PŘÍJMY A VÝDAJE  
 
Plusy: 
Grant MŠMT – 85 800,- Kč, 
Grant města Chrastavy – 55 000,- Kč  
Děkujeme za podporu, když letos nepořádáme naše oblíbené akce SAXBO a Pohárek! 
 
Mínusy:  
Autobus Šimon – 10 000,- Kč 
Děkujeme za zajištění dopravy na tréninky, i když jsme dlouho nevěděli, jak to s nimi dopadne! 
 
 

PODZIMNÍ TERMÍNOVKA 
 

Podivný bacil zamíchal i s podzimní termínovkou. Jak tedy vypadá dle posledních 
informací? 
 
Hlavní závody, pořádané ČSOS: 
 
6. 9.   Mistrovství ČR ve sprintu       PHK 
6. 9.    Mistrovství ČR sprintových štafet     LPU 
19. 9. Mistrovství ČR na klasické trati     ZBM 
20. 9. Veteraniáda ČR na klasické trati     ZBM 
26. 9. Mistrovství ČR štafet      AOP 
28. 9. Veteraniáda ČR na krátké trati     PBM 
3. 10.  Mistrovství ČR na krátké trati                 BOR       
4. 10. Veteraniáda ČR ve sprintu     MLA 
10. 10. Mistrovství ČR v nočním OB     VPM  
11. 10.   Žebříček A - krátká trať      VPM 
17. 10. Mistrovství ČR klubů      SJI 
18. 10. Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva    SJI 
31. 10. Žebříček A - krátká trať      ČSOS  
1. 11. Žebříček A - klasická trať      ČSOS 
 
A co oblasťáky? 
 
6.9. Oblastní žebříček – klasika     LLI 
26.9. Oblastní žebříček – krátká trať a sprint    RUM 
27.9. Oblastní žebříček – krátká trať      STBKAS 
4.10. Oblastní žebříček – krátká trať      TUV 
10.10. Oblastní žebříček – krátká trať      VLI 
11.10. Oblastní žebříček – klasika      FYD 
24.10. Oblastní žebříček – krátká trať a sprint     TJN 
7.11. Oblastní žebříček – 2 x sprint      LIT  
 



Vícedenní letní závody: 
 
10. - 12. 7. H.S.H. Vysočina cup (Smrček)    CHT 
17. - 19. 7. Grand prix Silesia (Bohdanovice)    AOP 
18. - 19. 7. Rumcajsovy míle (Valečov)    SJC 
31. 7. - 2. 8. Sandstones | Pískovce (Doksy)    DOK 
14. - 16. 8. Tis 2020 (Tis u Blatna)     PGP 
21. - 23. 8. Helfenburk 2020 (Bavorov)     EKP+PVD 
21. - 23. 8. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (Malá Skála)  TUR 
28. - 30. 8. Cena východních Čech (Vyhnánov)    PHK      PHK 
28. - 30. 8. West cup (Nejdek)     ONO+NEK 
 
Hlavní světové závody: 
 
10. - 16. 10. Mistrovství světa juniorů (Kocaeli)    TUR      
23. - 25. 10. Mistrovství Evropy dorostu (Salgótarján)   HUN 
 
Ostatní významné závody: 
 
30. 10. - 1.11. Euromeeting (Doksy)     CZE 
 
 

DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
 

A co děti? Budou si moci někde hrát?  
No, určitě! A to už od pátku 11.9. do neděle 13.9.2020 na soustředění v Bedřichově. 

Ubytování i se stravou a dopravou je zajištěno v penzionu Centrum. Čekají na vás 4 tréninky a 
vaše oblíbené trenérky, je nutné se ale přihlásit do 23. srpna. 
 
 

 
 



ZAJÍMAVOSTI  
 

ZAJÍMAVOSTI Z O-NEWS  
 

Pořádáme oblasťák! 
(Honza Picek, 27.5.2020) 
 

Orientační běh není jako fotbal. Přijdou tři rozhodčí, upraví se trávník a jde se na 
to. Ano, řada věcí je složitějších. Neberte to úplně doslova. Příprava jednoho závodu 
v orientačním běhu ale zabere měsíce práce. O-News.cz přichází s novým seriálem o 
pořádání závodů. 

Rapidně stoupá členská základna Českého svazu orientačních sportů. Počet závodů je 
však konstantní, v některé roky i klesá. Řada klubů má nejrůznější obavy nebo neví, jak některé 
věci řešit. Tento seriál by měl být malým pomocníkem. Naše nejlepší know-how se pokusíme 
vložit do textů seriálu. 
 
Nový seriál, který připravuje Honza Picek, vychází zhruba po 14 dnech a měl by pomoci 
pořadatelům oblasťáků. 
 

 
 
 
Nová zábava pro orienťáky?  
 

Trailtour 2020 
(Matěj Burda, 2.6.2020) 
 

 

https://o-news.cz/wp-content/uploads/2020/05/tt2020-1.jpg


Již měsíc mají orienťáci novou zábavu. Už jste slyšeli o Trailtour nebo tzv. 
TTčkách? Přinášíme kompletní informace o této sérii běžeckých „závodů“, které určitě 
neurazí ani orienťáky. 

Běžecký etapák, to jsi asi ještě neběžel. Každý rok dost možná slintáš na obrazovku při 
Tour de France, prožíváš každý okamžik Staré dámy. Co takhle přestat žít příběhy jiných a 
začít žít ten svůj. Naplno. Intenzivně. Se vším, co k tomu patří. Teď a tady. Nakonec, kdy jindy, 
když ne dnes… 

To by bylo představení Trailtour 2020 od pořadatelů. V praxi se jedná o sérii převážně 
trailových etap různých délek v různých koutech republiky. Zazávodit si můžete na dlouhých 
horských etapách, krátkých strmých stoupáních nebo houpavých etapách po malých pěšinkách. 
50 etap je připraveno v Česku a 30 etap na Slovensku. Etapu můžete oběhnout kdykoli až do 
18. října, stačí se pouze orienťácky připravit na danou trasu (vytisknout si mapu, zapamatovat si 
trať či vymyslet jinou formu navigace) a hlavně zaznamenat svůj záznam pomocí GPS a nahrát 
jej na Stravu. Zároveň se musíte zaregistrovat na webu Trailtour. Kromě virtuálních soubojů se 
soupeři se můžete těšit i na řadu cen, které můžete po skončení soutěže získat. 

 

 
Mapa všech českých etap Trailtour 2020 
 

Trailtour nabízí skvělou příležitost, jak stmelit orienťácký klub. Kromě individuálních 
výkonů se totiž hodnotí i ty klubové. Krásným příkladem je loňské zapojení OK Kamenice a SK 
Žabovřesky, které nejenže sváděly souboj mezi sebou, ale jejich členové jezdili hromadně na 
etapy a podporovali se navzájem. Vzhledem k letošní absenci orienťáckých závodů už Trailtour 
není jen soubojem ZBM a KAM. Mezi orienťáckými kluby, které mají odběháno cca 40 a více 
etap, je již nyní 8 zástupců. 

Kompletní informace získáte na web Trailtour 2020 . 
 

 

http://www.trailtour.cz/2020/jak-se-zapojit/
http://www.trailtour.cz/2020/
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A nejžhavější novinka, která se týká MS 2021, a tím pádem i nás. Mistrovství světa bude 
rozšířeno o další závody. 
 

MS 2021 se sprinty: bude se bojovat o 5 sad medailí! 
(Honza Picek, 15.6.2020) 
 

Velké změny hlásí organizátoři Mistrovství světa v orientačním běhu 2021. Po 
zrušení letošního MS v Dánsku přidávají sprintové disciplíny. Stávající MS se tak rozšíří 
zhruba o 3 dny. 

Od roku 2019 se mělo Mistrovství světa v OB rozdělit na lesní a sprintové. První lesní 
MS opravdu proběhlo – loni v létě šampionát hostil norský Østfold. Letos se mělo konat první 
čistě sprintové MS, to však kvůli pandemii bylo odloženo na rok 2022. V podstatě to znamenalo, 
že poslední sprintové medaile se udělovaly v roce 2018 a až do roku 2022 by nebyl udělen 
žádný sprintový titul v rámci mistrovství světa. IOF proto hledala možná řešení a nakonec se 
domluvila s českými organizátory. „Rádi bychom poděkovali českým organizátorům za 
jejich ochotu najít řešení v této nové situaci a těšíme se na společnou práci s cílem velmi 
úspěšné sportovní akce,“ uvedl CEO IOF Tom Hollowell. 

Před plánovaným programem MS 2021 tedy proběhnou dohromady tři sprintové závody: 
kvalifikace a finále sprintu a také pro Česko velmi populární sprintové štafety. „My jsme za to 
velmi rádi, tým budeme moci mít mnohem širší. Věřím, že i pro diváky to bude zajímavější 
a přijedou opravdu všichni nejlepší z celého světa,“ radoval se šéftrenér české 
reprezentace Jan Šedivý.“ 

 „Je to pro nás obrovská výzva. Řada věcí se zkomplikuje. Nicméně jsme vždy 
říkali, že děláme MS hlavně pro závodníky. A to byl hnací motor, proč jsme se nakonec 
s IOF domluvili. Naše koncepce a vize ale zůstávají a nijak se nemění: návrat ke 
kořenům, ekologie nebo podpora regionu,“ říká ředitel MS 2021 Jan Picek. 

Pořadatelé na svých webových stránkách uvádějí, že více podrobností o upraveném 
programu, vyhlášení embargovaných prostorů pro sprinty a další informace zveřejní 
v následujících dnech a týdnech. Již nyní je ale jisté, že se bude bojovat dohromady o pět sad 
medailí na české půdě již v příštím roce. 
 

 
 
Mezi nové embargované prostory pro sprintové disciplíny se dostaly Doksy, Česká Lípa, Děčín 
a Terezín. 



Z NAŠEHO ARCHÍVU 
 
Vzhůru k výškám (alespoň podle názvu mapy), a stále jsme v roce 1996. 
(Chacháček 2/1996) 
 

20.4.1996    OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK – SLAVOJ SEVEROTUK ÚSTÍ – 

LOVEČKOVICE – 726 m n. m. 
 

 
 
 Když jsem po cestě na závody zjistila, že jedu na mapu „726 m n. m.“, tedy horor, tajně 
jsem se zasmála CHA, CHA! Tak ta mě z míry nevyvede, vždyť už vím po zkušenostech z 
loňských závodů jak na to. A ještě jsem blahosklonně rozdávala rady, jako například: drž se 
azimutu, nespoléhej na mapu, pozor – les na mapě je ve skutečnosti louka, atd., atd. a pak 
jsem vyrazila do terénu ukázat všem, zač je toho loket. Do páté kontroly jsem využila 
strategické fígle, které jsem si zde před rokem tvrdě vyzkoušela. Pak jsem ale musela vymyslet 
novou taktiku, jak překonat magnetickou odchylku této oblasti, jak nám Majka vysvětlila. A 
protože nejsem srab, tak si nic pro sebe nenechám. Taktika je založena na rčení „Dvakrát měř 
a jednou běž“. V praxi to znamená, že je třeba naběhnout na každou kontrolu 2x – pro jistotu. U 
páté kontroly jsem doběhla Danušku, narazila kontrolu a odběhla na 6. kontrolu. Sedmá 
kontrola byla jasný azimut, ale jak už Majka předpovídala, nalézt se nadala. Danuška už z dálky 
volala: „Máš už šestou?“ a já na to: „Tu už dávno mám“. „A kde je?“ To kdybych věděla, tak 
bych opravdu Daně řekla. Když jsme konečně našli tu šestou kontrolu, byla jsem ve výhodě, 
protože jsem ji měla hodnou chvíli naraženou. A tak jsem vyrazila znovu na sedmou – na 
podruhé úspěšně. Pak na osmou – marně – a zpět. A Danuška u sedmé kontroly volala: „Máš 
sedmou?“ „Jo, dávno, zkouším to znovu na osmou.“ A tak mě Danuška viděla odbíhat a přibíhat 
a zase odbíhat a znovu se vracet. Myslím, že z toho asi moudrá nebyla, ale za to já se 
napodruhé vždy strefila. Ano, je to sice kapánek delší postup, ale za to jistý. Také čas 85 minut 
nebyl nejhorší. Trochu mě mrzelo, že závod byl rozvržen do spodní části mapy. V té vrchní totiž 
byl nádherný kopec – 20 vrstevnic! To by se šplhalo! Ale zase na druhé straně Ivanka by ze mě 
měla radost, protože jsem tentokrát skutečně myslela.     

          Zuzka Šaffice  
Další aktéři: Majka – Majka Horčíková, Danuška – Danuška Krupková, Ivanka – Ivanka 
Gorčicová  
 
 
V roce 2006 už Jarda Polák jezdil MTBO. 
(Chacháček 3/2006) 
 

27.-28.5.2006    ČESKÝ POHÁR MTBO – VSK SLAVIA TU LIBEREC 

– LIBEREC-VESEC – CÍSAŘSKÝ KÁMEN  
 

Celé moje bláznění kolem závodů začalo již v pátek večer při seřizování kola -  zlomila 
se mnohokrát ohnutá patka přehazovačky. Celý rok se ji pokouším sehnat, ale protože už mám 
kolo – důchodce, prý už ji nikde nekoupím. Naštěstí jsou závody kousek a tak mám v sobotu 



dopoledne čas koupit v cyklosportu jakoukoliv podobnou, ze které pilkou a pilníkem vytvořím 
„přesně tu co potřebuju“. Dílo se zdařilo a můžu vyrazit. 

Centrum bylo umístěno v lyžařském areálu Vesec, byl 
tady i cíl obou závodů. Závodní víkend následoval po 
několika deštivých dnech, po čas obou závodů sice většinou 
nepršelo, ale v lese bylo bláto i na zpevněných cestách, jinde 
šlo zapadnout až po osy kol. 

Sobotní krátká měla několik odlišných částí. První 
třetina se jela v náročnějším terénu, následoval přejezd 
k prostoru kolem rybníka s několika rychlými krátkými 
postupy a potom další přejezd na „motokros“ u dálnice. Můj 
problém byla už první kontrola – špatně jsem odbočil, dále 
jsem měl fyzický problém dostat se rychle na kopec, a potom 
už nefungovalo ani kolo – a to nejen moje. 

Na nedělní klasiku v bahenních koupelích se mi ale ani trochu 
nechtělo. Možná i právě proto jsem měl snahu všechno 
objíždět, což zejména na začátku závodu nebylo to pravé. Už 
po půl hodině jsem zrušil brzdové špalíky na zadním kole, a tak 
zbylých sto minut bylo z mé strany plné kaskadérských kousků 

a pokusů udržet se na kole, pouze s přední brzdou. Já jsem přežil bez úhony, ale kolo muselo 
projít několikatisícovou omlazovací kůru. 

   Jarda Polák 
 
 
 

OKÝNKO KB 
 

CHAOS, CHAOS, CHAOS! 
 

Většina dějů v přírodě i společnosti probíhá naprosto chaoticky. Viděli jsme to nyní při 
řešení koronavirové krize, vidíme to v ekonomice, v boji s kůrovcem či v předpovídání počasí. 
Jen málo aktivit je přísně řízeno. U nás snad jen řízení důležitých fotbalových zápasů (ale 
s chaoticky pobíhajícími fotbalisty), rozdělování sportovních dotací či dotací z Bruselu. 

Metodu chaotického pobíhání využíváme i my orientační běžci z KB. Říkáme tomu “uběhat 
kontroly“. A znáte efekt motýlích křídel; někdy stačí jen droboučká chybička, a ta se po(s)tupně 
mění ve fatální a roste a roste. To se mi stalo na zatím jediných závodech letos, na Pekkomile, 
když jsem zapomněl přeběhnout na paralelní pěšinku (ač měl v plánu!), deset metrů vedle té, 
po které jsem mířil do čtvrthodinového kufru. Ale zase mě to přivedlo na myšlenku něco vám 
prozradit o KB. 

Brzy po vzniku KB jsme zřídili Ústav pro předpovídání všeho důležitého (ÚPVD). Něco 
jako nechvalně proslulý Prognosťák, ale v mnohem vyšší kvalitě (žádní blbečci!). Sledujeme vše 
důležité, co se kolem nás děje; v médiích, v historii, statistických datech, v různých světadílech 
(proč myslíte, že náš předseda na stará kolena začal cestovat; myslíte, že ho to baví?) a hlavně 
přímo od živých lidí (proč myslíte, že chodíme do hospod; myslíte, že nás to baví?). Sekční šéf 
si např. povolal italské vyslance, se kterými bude zpívat karaoke. Myslíte, že ho to baví? Ale 
potřebujeme informace, neboť chceme být v obraze.  

Systém fungoval velmi dobře: například teplotu na další den jsme předpovídali s přesností 
na setiny °C. Porovnáváme údaje z novin, Zárybnickou či Karase, máme své informátory (třeba 
v hospodě: „…Bohouši, ještě jedno, tam je dneska takový dusno …“ nebo na ulici: „ …a 
nezaprší a nezaprší…“ nebo z filmu: „ ch… a  ch…“, to vypípal Kryšpín). A vše zpracováváme 
sofistikovaným softwarem. Jak říkám, systém fungoval asi deset let výborně, takže jsme třeba 
předpověděli, že Putin bude vládnout až do smrti (zatím nevíme čí), volbu Trumpa, a také třeba 



současnou “pandemii“. Jen jsme očekávali nálet netopýrů. Ale data se nám začala poněkud 
rozcházet: třeba teplota začala stoupat vůči realitě až o několik stupňů. To se projevovalo 
neustálým oteplováním Země, oteplením vztahů mezi oběma Koreami a také v množství 
genderových identit a v kůrovcové kalamitě.  

Museli jsme někde udělat chybu, něco přehlednout, nějakou důležitou informaci. A protože 
se nám data začala rozcházet se skutečností od roku 2012, zaměřili jsme se právě na něj. A 
znovu vše projeli: Duka kardinálem, Slovan LBC fotbalovým mistrem, Rath zatčen, 
v Dobřichovicích naměřili rekord 40,4°C, metanolová aféra, převrácení lodi Costa Concordia, 
Putin prezidentem, Hollande prezidentem, zatčen Krejčíř, propuštěn Krejčíř, Vánoce, Silvestr, 
Tuaregové vyhlásili svůj stát, 500. díl Simpsonů, prostě všechno důležité i méně důležité, a 
pořád nic. Až jsme na to kápli: 

 

Nenápadná zpráva, ale velmi důležitá. Jak jsme to mohli přehlédnout. Možná kvůli tomu 
datu: 21. srpna. Cítíte hutnost té zprávy? Ani jedno zbytečné slovo, ba ani písmeno. Hasiči 
vyjeli k hořícímu pařezu, uhasili ho a vrátili se na základnu. Žádné oslavy, žádná zmínka o 
triumfu nad živlem, jen skromné oznámení o návratu na základnu. A na základně třeba 
dokončili rozehranou šachovou partii, pokračovali ve čtení básní, jiný brnkal na kytaru, další 
pokračoval v psaní dopisu dívce, jiná začala štrykovat druhou fusekli, další dvojice soutěžila v 
páce; a všichni trpělivě čekali na výzvu dalšího hořícího pařezu. Cítíte to uklidnění po přečtení 
zprávy? Jak klidné rádio do neklidné doby. 

Někomu se ta zpráva možná zdá nedůležitá, ale nenechte se mýlit. Jeden člen 
zastupitelstva Kohoutovic označil článek za nejslavnější v dějinách Kohoutovic; na FF MU 
v Brně článek silně ovlivnil výuku, byla vydána sbírka básní, atd. atd. Je to zpráva z kategorie 
breaking news. Zkuste googlit, kolik to hodí odkazů. 

A jaké ponaučení si vzít pro OB? Nepodceňujte drobnosti, někdy drobná hnědá kudrlinka 
nebo malý zelený flíček je při přehlédnutí jako ono pověstné mávnutí motýlích křídel. Zvlášť 
jestli jste chaoti.  

MP z KB 

            propagátor chaotické metody v OB 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ KOUTEK  
 

JAZYKOVÝ POSED č. 133  
 

Jako z říše pohádek bylo řešení řetězové křížovky v minulém Chacháčku, a tak se 
nedivme, že tajenka zněla FAIRY TALES neboli POHÁDKY. To dobře věděli i naši výherci, a 
tak se Milan Pavlík, Zdeněk Sychra a Pavluška Vokálová radují s krásných vonných pytlíků. 
 



A co připravila Zuzka dál? 
 

Znamení Raka (Cancer), od 21. června do 22. července, patří mezi docela komplikované 

znamení zvěrokruhu. Zkuste doplnit některé z vlastností, které má osoba narozená v tomto 

znamení. Tajenku přečtete shora dolů po vyznačených písmenech. 

 

She displays kindness, sympathy and concern for others.   C _ R _ _ G 

He loves money, or having „things“.      M _ T _ R _ A _ I _ T _ C 

He feels angry, he thinks that he was treated unfairly, without respect.  R E _  E _ _ F _ L 

He tends to protect someone from being harmed or hurt.   P _ _ T _ _ T _ _ E 

He is determined to do what he wants and refuses to do anything else.  S _ U _ B _ RN 

She is not willing to listen to or to tolerate other people´s views.   N A _ _ OW – M I _ D _ D 

She doesn´t trust people and is careful when dealing with them.  S _ S _P I _ I _ _S 

She is mysterious and impossible to understand completely.   E N _ G _ _ T _ C 

He complains too much about things that are not important.    P E T _ _ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTĚŽNÍ KOUTEK  
 

ZÁHADY A HLAVOLAMY 
 

Hned tři oříšky vám připravil Jirka pro dlouhý pobyt v domácím vězení, a našli se luštiči, 
kteří si s tím úplně nebo aspoň částečně poradili. Vylosováni pak byli Pavel Schröter, Zdeněk 
Sychra a Pavluška Vokálová a získávají cenu v podobě podložky Bambus.  
 
A jak vypadala správná řešení? 
 

   
 
Labyrint                              Ostrovy                                  Filomino 
 



A máme zde úkol nový: 
 
Galaxie 

 
 

SOUTĚŽ PRO FŠECHNY  
 
 Někdo se přece jenom s ARCHITEKTUROU setkal nebo popral a pár odpovědí se sešlo. 
Z nich byli vylosováni tři, aby si odnesli mlékovky. Jsou to Eva Bartáková, Věrka Bradnová a 
Pavel Pachner. 
 
A co jsme se při soutěžení dozvěděli? 
arkády – (z lat. arcus, oblouk) je sloupořadí čili řada oblouků na sloupech nebo pilířích 
arkýř – je to výstupek, vyčnívající z průčelí budovy nebo z jejího nároží, který je posazený na 
nosnících  
atika – (z franc. étage attique, atické patro) je prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní 
římsu ve formě nízké ozdobné zídky, čímž opticky zvyšuje budovu a zakrývá střechu 
bergfrit – je převážně okrouhlá hlavní věž hradu, která v případě potřeby sloužila obráncům 
jako poslední útočiště 
cimbuří – ozubené zakončení vrcholu hradby, které umožňovalo obráncům lépe se krýt před 
palbou obléhatelů  
fortna – neboli brána, umožňující průchod obrannou linií do nitra opevněného celku; měla 
obrannou, strážní a celní funkci 
gloriet – (z franc. gloriette, zdrobněle sláva) je ozdobná stavba v zahradě nebo parku, obvykle 
zděná, na rozdíl od altánu bohatě sochařsky zdobená  
kolonáda – (z ital. colonna, sloup) obvykle krytá chodba, z jedné nebo obou stran tvořená 
sloupy, která nemá na rozdíl od arkády oblouky, ale rovné kládí  
obelisk – (z řec. obélos, špice) je památník v podobě samostatně stojícího sloupu, obvykle 
tvaru čtyřbokého komolého jehlanu, ukončeného nízkým jehlanem  
 

Nová soutěž se vrací do sportovního prostředí. Znáte ČESKOSLOVENSKÉ 
OLYMPIJSKÉ VÍTĚZE (to znamená do vzniku České republiky v roce 1993)? Zkuste přiřadit 
k obrázkům správná jména.  



    
 

  A          B       C 
 

   
 

     D      E        F 
 

   
 

    G             H      I 
 

   
 

  J        K     L 
 



      
 

      M      N           O 
 

   
 

 P            Q             R 
 

1 EVA BOSÁKOVÁ    10 JOZEF PRIBILINEC 
2 VĚRA ČÁSLAVSKÁ    11 JIŘÍ RAŠKA 
3 LUDVÍK DANĚK     12 ANTON TKÁČ 
4 ALOIS HUDEC     13 FRANTIŠEK VENTURA 
5 JAN KŮRKA     14 OTA ZAREMBA 
6 VÍTĚZSLAV MÁCHA    15 EMIL ZÁTOPEK 
7 MILOSLAV MEČÍŘ    16 DANA ZÁTOPKOVÁ 
8 BOHUMIL NĚMEČEK    17 HANS ZDRAŽILA 
9 ONDREJ NEPELA    18 JAN ŽELEZNÝ  
 
 

ZNÁTE JE? 
 

Zřícenina skalního hradu na osamělé pískovcové skále nedaleko Děvínu a Širokého 
kamene se nazývá STOHÁNEK. Několik cestovatelů to vědělo nebo tam byli a z nich jsme 
vylosovali Jirku Bartáka, Věrku Bradnovou a Pavla Pachnera, kteří získali kyblík na svíčku. 
 
A teď několik chytrých slov. 
 
Stohánek – byl dřevěný a z části i skalní hrad a poustevna, který stával na vrcholu skály Stoh. 
Asi v roce 1430 ho postavili majitelé lesů Vartenberkové, už za dva roky ho koupil Zdeněk 
z Valdštejna, ale protože se později přesunul na Děvín, Stohánek byl lužickými vojsky v roce 
1444 zbořen. Později zde přebývali poustevníci, kteří si vysekali své světničky. V podhradí 
stávala vesnička Neiderwald, zaniklá po třicetileté válce. V roce 1996 byl Stohánek vyhlášen 
přírodní památkou.  



 

 
 
Stohánek - schody, poustevna, skála 
 
Široký kámen – je pískovcová stolová hora, od roku 1996 vyhlášena jak o přírodní památka. 
Jeho tři okraje tvoří strmé rozeklané skalní stěny a srázy, na vršku je rozlehlá centrální plošina. 
Lokalita je známá jako hnízdiště sokola stěhovavého, výra velkého a krkavce velkého. Pod 
Širokým kamenem se údajně nalézá rozsáhlé podzemní skladiště důlních trhavin.  
 
A co dál? 
Kdo projíždí z Kryštofova Údolí do Křižan nebo naopak, jistě si všiml v Křižanském sedle 
sousoší Piety. Západně, necelý kilometr od ní, lze nalézt jeden opuštěný lom s tajemnou 
jeskyní. Tento lom je vzdálen vzdušnou čarou 2 km od Obecního úřadu v Křižanech, 2,9 km od 
Úřadu městyse Zdislava, 2,3 km od Obecního úřadu v Kryštofově Údolí a 10,2 km od liberecké 
radnice.  
 

Jak se jmenuje opuštěný lom s jeskyní nedaleko Křižanského sedla? 
 

 
 
  Pieta na Křižanském sedle 
 
 



ORIENŤÁCKÝ ZPĚVNÍK 
 

PANENKA  
(Robert Křesťan, Poutníci)  
 
             G            C           G            C 
1. Co skrýváš za víčky a plameny svíčky, 
            G                                           D 
   snad houf bílých holubic nebo jen žal, 
         C              G              C          G 
   tak odplul ten prvý den smáčený krví, 
                                        D           G 
   ani pouťovou panenku nezanechal. 
 
 
     G        C       G            D   C      G         D 
R: Otevři oči, ty uspěchaná, dámo uplakaná, 
   C       G           C              G                      D         G 
   otevři oči, ta hloupá noc končí a mír je mezi náma. 
 
 

2. Už si oblékni šaty i řetízek zlatý 
   a umyj se, půjdeme na karneval, 
   a na bílou kůži ti napíšu tuší, 
   že dámou jsi byla a zůstáváš dál. 
 
R:  
 
3. Už hoří ti tváře a opona padá, 
   už končí to podivný představení, 
   tak vyber si sama, koho máš ráda, 
   ten co tu byl už tu dávno není. 
 
R: 

 
      
 
 

A CITÁT NAKONEC… 
 

Tomáš Halík, katolický kněz a filosof: 
 
Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo 
zoufalství a ztráta naděje. 
 

 



Fotokoutek 1 -   tentokrát se obrazem vracíme k tréninku v hale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  

 

Nedívejte se na mě… S úsměvem jde všechno líp…. raz a dva Nahoru, dolů, nahoru... 

Soustředěná Zuzka… Připravit, pozor, teď… 

Nejen děti se činily… 

Nejoblíbenější stanoviště - odpočinek 



Fotokoutek 2 -   a teď tréninky po pandemii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Koloušek na prvním tréninku – ještě s rouškou 

Na Bedřichovce bylo krásně… 

Ve Vesci zase pršelo… 

…a v Hanychově, Hořeních Pasekách a ve Stráži p.R. svítilo sluníčko… 

…poslední trénink před prázdninami se taky vydařil…. 

 



KDO JE TO? 
 

Poznat dnešní sportovce je věru jednoduché, musíte však zalovit v celé klubové 
základně. Kdo už ví? No, víc už nebudu prozrazovat, nechám to na vás. Pokud správně 
odpovíte, můžete vyhrát krásný diplom, který Vám bude nad postelí nadosmrti připomínat Váš 
úspěch v této prestižní soutěži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


